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  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων01
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (ΕΚΝ, European Youth Parliament-EYP) είναι ένας οργανισμός με δράση 
στην Ευρώπη και έδρα το Βερολίνο και απαρτίζεται από 41 εθνικές επιτροπές. Από την ίδρυσή του το 1987, 
διαθέτει ως στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Για την υλοποίηση αυτού 
του σκοπού, διοργανώνει πάνω από 100 δράσεις, εμπλέκοντας σε αυτές  πάνω από 25.000 νέους, ετησίως. 
Διαθέτει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα ενώ λειτουργεί ανεξάρτητα από πολιτικά και  κομματικά συμφέροντα.

Μέσω των δράσεών του, το ΕΚΝ προωθεί το δημοκρατικό διάλογο και την κοινοβουλευτική συζήτηση σε 
διαπολιτισμικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνει τους νέους συμμετέχοντές του να ανακαλύψουν και 
περαιτέρω αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να κατανοήσουν τις αρχές του διαλόγου, της συνεργασίας και του 
σεβασμού καθώς και να προετοιμαστούν για την ανάληψη των ηνίων του μέλλοντος της Ευρώπης. 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (ΕΚΝΕ) αποτελεί σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  και 
ανεξαρτήτων κομματικών και πολιτικών συμφερόντων. Διαθέτει νομική υπόσταση από το 1994 ως μία από 
τις 41 Εθνικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων (EKN), έχοντας μόνιμη έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

Διοργανώνει με συνέπεια και την εθελοντική δράση νέων, κάθε χρόνο, 2 Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής 
μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτές, συμμετέχουν μαθητές Λυκείου λαμβάνοντας μέρος σε 
ένα πλήρες τριήμερο πρόγραμμα προσομοίωσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ όσοι 
διακριθούν, συμμετέχουν σε Διεθνείς Συνόδους και φόρουμ, απαρτίζοντας την εκάστοτε εθνική μας αποστολή.
Εκτός των Εθνικών Συνδιασκέψεων, το ΕΚΝΕ έχει διοργανώσει με επιτυχία διεθνείς δράσεις, με ορόσημο 
την 66η Διεθνή Σύνοδο του ΕΚΝ που διοργανώθηκε το 2011 στην Αθήνα. Επιπροσθέτως, έχει στο δυναμικό 
της άλλα 5 διεθνή Φόρουμ τα προηγούμενα χρόνια. 

Καθ’ό,τι το ΕΚΝΕ δεν περιορίζει τις δράσεις του μόνο στην ένταξη νέων αλλά φροντίζει και για την περαιτέρω 
ανάπτυξη και ανάμειξή τους με το σωματείο, διοργανώνει  ποικίλες δράσεις όπως είναι τα Σαββατοκύριακα 
μελών (Alumni Weekends), προγράμματα εκπαίδευσης  και κατάρτισης των μελών (Trainings). Ενδεικτικά, 
μέχρι στιγμής έχουν διοργανωθεί 5 Alumni Weekends, 1 διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης (International 
Training) και 1 Εργαστήριο Διοργάνωσης Δράσεων.



  Οι στόχοι μας03
Ενθάρρυνση των νέων να ασχοληθούν με τα Ευρωπαϊκά κοινά και να έλθουν σε επαφή με θέματα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ενισχύοντας, έτσι, την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.  

Δημιουργία γόνιμου εδάφους για διάλογο μεταξύ των νέων, απομακρυσμένο από κομματικά και μικροπολιτικά 
συμφέροντα.

Προώθηση του σεβασμού, του διαπολιτισμικού διαλόγου και του συνεργατικού πνεύματος για την επίτευξη 
ενός κοινού αποτελέσματος.
 
Συνεισφορά στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων των νέων συμμετεχόντων.



  Οι δράσεις μας04
Με τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τον τρόπο 
λήψης αποφάσεων και εργασίας εν γένει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η τυπική δομή των δράσεών μας 
περιλαμβάνει τρία στοιχεία:

1)Δραστηριότητες Δόμησης Ομάδων (Teambuilding): 
Οι συμμετέχοντες της κάθε επιτροπής επιδίδονται σε μία ποικιλία δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην 
εδραίωση του ομαδικού πνεύματος, της εμπιστοσύνης και της καλύτερης δυνατής επικοινωνίας. 

2)Εργασία στις επιτροπές (Committee Work): 
Στη διάρκεια των εργασιών στις επιτροπές, οι συμμετέχοντες συνδιαλέγονται πάνω στη θεματική της 
επιτροπής τους. Αποτέλεσμα του διαλόγου είναι η δημιουργία ενός ομόφωνου ψηφίσματος το οποίο θα 
προτείνει λύσεις στο τεθέν ζήτημα. 

3)Η Γενική Ολομέλεια (General Assembly): 
Στη διάρκεια της Ολομέλειας, τα ψηφίσματα που προτείνονται από κάθε επιτροπή παρουσιάζονται, 
συζητούνται και, στη συνέχεια, τίθενται προς ψήφιση, κατά τα πρότυπα των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 
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«Έχω παρατηρήσει με μεγάλο ενδιαφέρον τις δράσεις που πραγματοποιεί 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων με στόχο την προώθηση του διαλόγου και 
την ενίσχυση της δημοκρατικής συνείδησης μεταξύ των νέων Ευρωπαίων.» 

-Jose Manuel Barroso
Τέως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Είμαι πεπεισμένος πως πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Νέων είναι απαραίτητες για τη γεφύρωση των χασμάτων που υπάρχουν 
μεταξύ των εθνών καθώς και για τη δημιουργία μίας νέας γενιάς Ευρωπαίων.»
-Janez Potocnik
Τέως Ευρωπαϊκός Επίτροπος για το Περιβάλλον

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων αποτελεί ένα χώρο για διάλογο και  
έκφρασης της φωνής της Ευρωπαϊκής νεολαίας στις ευρωπαϊκές πολιτικές 
για πάνω από 20 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουν στη δημιουργία 
της Ευρώπης του αύριο.  Τους εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο τους.»

-Herman Van Rompuy
       Τέως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων προσφέρει στους νέους μία μοναδική 
ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους  πάνω σε ευρωπαϊκά ζητήματα, να 
συμμετέχουν σε έναν πανευρωπαϊκό διάλογο και να αναπτύξουν τις αρχές 
του σεβασμού και της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών. Επίσης, πιστεύω ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων αποτελεί ένα σημαντικό φορέα άτυπης 
μάθησης. Όπως φυσικά γνωρίζετε, η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των 
νέων αποτελεί ένα θέμα το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει 
στα ψηφίσματά τους και σε λοιπές δράσεις του. Αποτελεί μεγάλη χαρά για μένα 
να βλέπω έναν οργανισμό στον οποίο έχω προσφέρει τη μόνιμη υποστήριξή 
μου, να επιτελεί ένα τόσο σημαντικό έργο τόσο επιτυχώς και μπορώ μόνο να 
σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε το έργο σας ακολουθώντας το ίδιο πνεύμα!»

-Jerzy Buzek
Τέως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Είναι σημαντικό νέοι σαν εσάς να καταβάλλουν διαρκώς ένθερμες 
προσπάθειες με στόχο την ελεύθερη και ειρηνική συνύπαρξη των νέων στην 
Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερνικούνται μόνο τα φυσικά σύνορα 
αλλά και οι τοίχοι στην καρδιά και το μυαλό των ανθρώπων.»

-Frank-Walter Steinmeier
Γερμανός Υπουργών Εξωτερικών
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